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NUORISOBAROMETRIN 2009 KYSELYLOMAKE (15–29-vuotiaat)

TAUSTATIEDOT
T1 Sukupuoli (merkitään kysymättä)
Nainen
Mies
T2 Aluksi kysyisin ikääsi?
T3 Missä kunnassa asut tällä hetkellä?
T4 Kuinka kauan olet asunut nykyisessä asuinkunnassasi? (vuosina)
T5 Mikä on äidinkielesi
Suomi
Ruotsi
Muu, mikä?

T6 Mikä on perhemuotosi? Oletko …
Yksin asuva (myös soluasunto)
Avio- tai avoliitossa, lapseton
Avio- tai avoliitossa, lapsia
Yksinhuoltaja
Vanhempien/vanhemman/muun huoltajan luona asuva
”Kimppakämpässä” ystävien tai sisarusten kanssa
Muu perhemuoto
Ei vastausta
T7 Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut?
Ylioppilastutkinnon
Ammatillisen perustutkinnon
Ammattikorkeakoulututkinnon
Yliopistotutkinnon
Ei mitään mainituista
Ei vastausta
T8 Mikä on isäsi koulutustaso?
Ammatillinen perustutkinto
Opistoasteen tutkinto
Vain yo-tutkinto
Yliopistotutkinto
Ei tutkintoa
Ei isää
EOS
T9 Mikä on äitisi koulutustaso?
Ammatillinen perustutkinto
Opistoasteen tutkinto
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Vain yo-tutkinto
Yliopistotutkinto
Ei tutkintoa
Ei äitiä
EOS
T10 Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa?
Kyllä
Ei
Ei vastausta
(Kysytään, jos vastasi ”kyllä” kysymykseen T10)
T11 Oletko parhaillaan...?
Peruskoulussa
Lukiossa
Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa
Ammattikorkeakoulussa
Yliopistossa
Jossain muualla
Ei osaa sanoa
(Kysytään kaikilta)
T12 Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä?
Kyllä
Ei
Ei osaa sanoa
(Kysytään, jos vastasi ”kyllä” kysymykseen T12)
T13 Onko työsuhteesi?
Täysipäiväinen vakinainen
Täysipäiväinen määräaikainen
Osa-aikainen vakinainen
Osa-aikainen määräaikainen
Ei osaa sanoa
T14 Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? Oletko …
Koululainen tai opiskelija
Palkkatyössä
Yrittäjä
Työtön tai lomautettu
Joku muu
Ei vastausta

VARSINAISET KYSYMYKSET
K1 Missä määrin samaa mieltä tai eri mieltä olet seuraavien väitteiden kanssa?)
(4= täysin samaa mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 1 = täysin eri
mieltä, 99= en osaa sanoa)
1) Koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia.
2) Työttömänä olo ei ole paha asia, jos toimeentulo on turvattu.
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3) Työhön tulevan nuoren palkka voisi aluksi olla vähemmän kuin vastaavan tehtävän
normaalipalkka.
4) Työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista.
5) Työttömyysturvan vastikkeeksi nuorten työttömien olisi tehtävä jotakin yhteiskuntaa
hyödyttävää työtä.
6) Nykyinen sosiaaliturva tekee ihmisistä passiivisia ja vie heiltä halun yrittämiseen.
7) Työttömyyden vähentämiseksi työtä tulee jakaa useammalle työaikaa lyhentämällä.
8) Työurallani tulen saavuttamaan paremman yhteiskunnallisen aseman kuin mitä
vanhemmillani on.
9) Pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien määrä tulee kasvamaan.
10) Ottaisit mieluummin tilapäistäkin työtä kuin eläisit työttömyyskorvauksella, jos käteen jäävä
tulo olisi yhtä suuri.
11) Olisit valmis vaihtamaan asuinkuntaa työpaikan saamiseksi.
12) Suomalainen työelämä tarvitsee lisää ulkomaalaisia työntekijöitä.
13) On todennäköistä, että joudun työurallani vaihtamaan työpaikkaa useita kertoja.
14) Työelämä vaatii nykyisin työntekijöiltä niin paljon, että monet ihmiset palavat
ennenaikaisesti loppuun.
15) Olen huolissani omasta jaksamisestani työelämässä tulevaisuudessa
16) Olen huolissani siitä, onko minulla töitä tulevaisuudessa
17) Olen vähentänyt kulutustani talouskriisin takia
18) Töiden (mukaan lukien kesätöiden) saaminen on vaikeutunut talouskriisin takia
K2 Nykyään puhutaan paljon nuorten syrjäytymisestä. Missä määrin syrjäytyminen johtuu
mielestäsi seuraavista asioista? (4= paljon, 3= jonkin verran, 2 = vähän, 1 = ei lainkaan, 99 = en
osaa sanoa)
1) Koulutuksen puutteesta
2) Työpaikan puutteesta
3) Ystävien puutteesta
4) Joutumisesta huonoon seuraan
5) Tulevaisuudenuskon puutteesta
6) Epäterveellisistä elämäntavoista
7) Päihteistä
8) Harrastuksien puutteesta
9) Omasta laiskuudesta tai välinpitämättömyydestä
10) Rahan tai toimeentulon puutteesta
11) Avun saamisen vaikeudesta ongelmatilanteissa
12) Ihmisten epätasa-arvoisista lähtökohdista (kuten vaikeasta lapsuudesta)
13) Biologisista tai geneettisistä lahjakkuuseroista
14) Yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuudesta
15) Omasta halusta
K3 Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?(5=täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä,
3=ei samaa eikä eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 1 = täysin eri mieltä, 99 = en osaa sanoa)
1) Useimmat ihmiset ovat valmiita valehtelemaan oman etunsa vuoksi
2) Useimmat ihmiset ovat rehellisiä ja kunniallisia pääasiassa kiinnijoutumisen pelosta
3) Useimmat ihmiset ovat etuja saavuttaakseen valmiita käyttämään epärehellisiäkin keinoja,
elleivät rehelliset auta
4) Mietin usein, mitkä voisivat olla ne todelliset syyt, jotka saavat toiset tekemään jotain
hyväkseni
5) Kukaan ei välitä paljoakaan siitä, mitä toiselle tapahtuu
6) On paras olla luottamatta keneenkään
7) Useimmat ihmiset hankkivat ystäviä siksi, että näistä on todennäköisesti heille hyötyä
8) Useimmat ihmiset eivät oikeastaan haluaisi nähdä vaivaa auttaakseen toisia
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K4 Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen?
(5=täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 2= jokseenkin eri
mieltä, 1 = täysin eri mieltä, 99 = en osaa sanoa)
Ihminen on aikuinen…
1) Kun hän on virallisesti täysi-ikäinen
2) Kun hän on muuttanut vanhempiensa luota
3) Kun hän on avo- tai avioliitossa
4) Kun hänellä on lapsia
5) Kun hän tietää mitä tahtoo elämältään
6) Kun hän pystyy elättämään itsensä
7) Kun hän päättänyt opintonsa
8) Kun hän on löytänyt identiteettinsä
9) Kun hän ottaa vastuun omista päätöksistään
10) Kun hän itse päättää olla aikuinen
K5 Kuinka samanlaiseksi arvioit vanhempiesi sukupolven mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa
asioissa? (4= täysin samanlaiset / 3 = jokseenkin samanlaiset / 2 = jokseenkin erilaiset / 1 = täysin
erilaiset / 99 = en osaa sanoa)
1) Taide
2) Uskonto
3) Koulutus ja työnteko
4) Vapaa-ajan viettotavat
5) Sukupuolten välinen tasa-arvo
6) Sukupolvien välinen tasa-arvo
7) Seksi
8) Alkoholi
9) Huumeet
10) Intenetin käyttö
11) Politiikka
12) Suomalaisuus
13) Kansainvälisyys
14) Maahanmuutto
15) Monikulttuurisuus
K6A Teetkö jotain seuraavista asioista? (kyllä / ei / en osaa sanoa)
1) Soitat jotain soitinta
2) Harrastat jotain laulamista
3) Kirjoitat (esim. blogia, sanoituksia, novelleja)
4) Piirrät, maalaat tai harrastat jotain muuta kuvataidetta
5) Valokuvaat
6) Videokuvaat
7) Teet sarjakuvia
8) Teet käsitöitä (kuten tuunausta, pienoismalleja, virkkaamista, nikkarointia)
9) Näyttelet tai olet muuten teatteritoiminnassa
10) Harrastat tanssia (esim. hip-hop, baletti, moderni tanssi, kansantanssi)
11) Teet tai käsittelet kuvia tietokoneella
12) Teet musiikkia tietokoneella
13) Harrastat sirkusta
14) Olet mukana järjestämässä kulttuuritapahtumia
15) Teet graffiteja tai tageja
16) Sinulla on jokin muu luova harrastus (> jos kyllä, mikä?)
(Kysytään niiden vaihtoehtojen kohdalla, joita vastaaja sanoo tekevänsä kysymyksessä K6A)
K6B Kuinka usein? (1 = lähes päivittäin / 2 = viikoittain / 3 = kuukausittain / 4 = harvemmin / 99 =
en osaa sanoa)
4

(Kysytään niiden vaihtoehtojen kohdalla, joita vastaaja sanoo tekevänsä kysymyksessä K6A)
TEKEVÄNSÄ) >
K6C Harrastatko sitä enimmäkseen a) ohjatusti vai b) omin päin?
(Kysytään, jos vastasi ”ei” kysymykseen K6C)
K6D Entä harrastatko sitä enimmäkseen a) ryhmässä vain b) yksin?
(Kysytään niiden vaihtoehtojen kohdalla, joihin vastaaja sanoo ”ei” kysymyksessä K6A)
6E Haluaisitko harrastaa sitä? (kyllä / ei / en osaa sanoa)
(Kysytään, jos vastasi ”kyllä” kysymyksen K6A kohtaan 15)
(kyllä / ei / en osaa sanoa)
K7A Teetkö graffiteja tai tageja…
a) vain sallituissa paikoissa
b) vain kielletyissä paikoissa
c) molemmissa
(Kysytään, jos vastasi b) tai c) kysymykseen K7A)
K7B Jos tarjolla olisi laillisia maalauspaikkoja, tekisin vähemmän laittomia graffiteja tai tageja
(kyllä / ei / en osaa sanoa)
(JOS EDES JOKIN KULTTUURIHARRASTUS K6A:ssa)
K8 Kuinka tärkeitä syitä taiteen tai kulttuurin parissa toimimiselle seuraavat asiat sinulle ovat?
(5 = hyvin tärkeätä, 4 = melko tärkeätä, 3 = ei tärkeätä mutta ei yhdentekevää, 2 = melko
yhdentekevää, 1 = täysin yhdentekevää, 99 = en osaa sanoa)
1) Uuden luominen
2) Tietojen ja taitojen oppiminen
3) Esikuvien tai idolien seuraaminen
4) Kaverien tapaaminen
5) Uusien kaverien saaminen
6) Yhdessä tekeminen
7) Taitavan ohjauksen ja palautteen saaminen
8) Ilo, elämykset, onnistumiset
9) Itseilmaisu
10) Ajan kuluttaminen
11) Elämän merkityksen löytäminen
12) Hyöty (esim. taideoppilaitokseen pääsy, menestys)
13) Perheen painostus
14) Jonkun muun painostus
15) Julkisuuden saaminen
(Kysytään kaikilta)
K9 Onko jokin seuraavista estänyt sinua harrastamasta niitä kulttuuriharrastuksia, joita haluaisit
harrastaa? Valitse kaikki ne vaihtoehdot, jotka sopivat sinuun.
1) Aika ei riitä kaikkiin sinua kiinnostaviin harrastuksiin
2) Harrastus on liian kallis
3) Harrastusta ei ole tarjolla kotipaikkakunnallani
4) Sinulta puuttuu sopiva ohjaaja tai opettaja
5) Opetuksen taso ei vastaa odotuksiasi tai tarpeitasi
6) Minulla ei ole harrastukseen tarvittavia välineitä
7) Harrastukselle ei ole tiloja
8) Etäisyydet harrastukseen ovat liian pitkät
9) Ette saa riittävää ryhmää kokoon harrastusta varten
10) Et ole saanut tarpeeksi kannustusta
11) Minulla ei ole esteitä kulttuuriharrastusten harrastamiseen
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12) Jokin muu syy, mikä? ______ (kysytään jos ei valinnut kohtaa 11)
(Kysytään kaikilta)
K10 Koetko saaneesi riittävästi kannustusta taiteeseen tai muuhun luovaan toimintaan
osallistumiseen seuraavilta tahoilta? Voit myös valita vaihtoehdon ”en ole kaivannut kannustusta”.
(4 = Täysin riittävästi / 3 = Melko riittävästi / 2 = Melko riittämättömästi / 1 = Täysin riittämättömästi
/ 9= En ole kaivannut kannustusta)
1) Vanhemmilta
2) Muilta sukulaisilta
3) Kavereilta
4) Opettajilta
5) Nuoriso-ohjaajilta
6) Taideharrastuksen ohjaajalta tai vetäjältä
K11 Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä?
(4 = täysin samaa mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 1= täysin eri
mieltä, 99 = en osaa sanoa)
1) Taiteella voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin
2) Taide voi toimia kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana
3) Taide tuottaa elämyksiä
4) Taide avaa uusia näkökulmia maailmaan
5) Taide ja kulttuuri voivat lähentää eri kansoja ja etnisiä ryhmiä
6) Taide on tärkeä suomalaiselle identiteetille
7) Taiteen harrastaminen kasvattaa itsetuntemusta
8) Ilmaisu on perustarve
9) Taiteesta on taloudellista hyötyä
10) Taiteesta ei tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo
11) Taiteella ei ole merkitystä
K12 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen (4 = täysin samaa mieltä, 3 =
jokseenkin samaa mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 1= täysin eri mieltä, 99 = en osaa sanoa)
1) Nuorilla on asuinalueellani riittävästi harrastusmahdollisuuksia
2) Nuorilla on asuinalueellani riittävästi harrastustiloja
3) Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria
4) Kansainvälistyvässä maailmassa kulttuuri vahvistaa kansallista identiteettiä
5) Tunnen ylpeyttä suomalaisen kulttuurielämän saavutuksista
6) Minulla ei riitä aikaa käydä kulttuuritilaisuuksissa (teatteriesitykset, konsertit, näyttelyt yms.)
7) Kirjastojen palvelut ja kokoelmat vastaavat odotuksiani ja tarpeitani
8) Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) sisältö vastaa
odotuksiani ja tarpeitani
9) Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) lippujen hinnat ovat
liian korkeita
10) Nuorten omaa taiteen tekemistä rajoittavat aikuisten asenteet
11) Peruskoulussa pitäisi olla enemmän taideopetusta
12) Graffitien tekijöillä pitää olla laillinen paikka tehdä graffiteja
13) Graffitit tulee ymmärtää taiteena eikä rikoksena
14) Netissä pitäisi voida vapaasti jakaa kaikkea musiikkia ilmaiseksi
15) Musiikkia vapaasti jakavat piraattisivustot tekevät oikein taistellessaan suuria levy-yhtiöitä
vastaan
16) On väärin jakaa tekijänoikeuslain alaista musiikkia netissä ilmaiseksi
17) Yhteiskunnan varojen ohjaaminen taiteeseen ja kulttuuriin on rahan tuhlausta
K13 Ovatko seuraavat asiat elämäsi ja vapaa-ajan viettosi kannalta erittäin tärkeitä, melko tärkeitä,
vain vähän tärkeitä vai ei lainkaan tärkeitä?
(4 = erittäin tärkeitä, 3 = melko tärkeitä, 2 = vain vähän tärkeitä, 1 = ei lainkaan tärkeitä?, 99 = en
osaa sanoa)
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1) Oopperaesitykset ja oopperajuhlat
2) Taidemuseot ja taidenäyttelyt
3) Kulttuurihistorialliset museot ja näyttelyt
4) Teatteriesitykset
5) Sinfonia- ja kamarimusiikkiesitykset
6) Muut konsertit tai keikat (kuten rock, punk, rap…)
7) Kirjastojen palvelut
8) Nuorisotalojen palvelut
9) Kulttuuri- ja taidetalojen palvelut
10) Seurakunnan palvelut
11) Television suomalaiset sarjaohjelmat ja suomalaiset elokuvat
12) Television amerikkalaiset sarjaohjelmat ja amerikkalaiset elokuvat
K14 ”Onko suomalaisilla mielestäsi aihetta tuntea ylpeyttä seuraavista asioista Suomessa?” (4 =
paljon, 3 = jonkin verran, 2 = vähän, 1 = ei lainkaan, 99 = en osaa sanoa)
1) Urheilusaavutukset
2) Suomalainen sosiaaliturva
3) Muotoilu ja arkkitehtuuri
4) Sukupuolten tasa-arvo
5) Suomalainen teollisuus
6) Taide ja musiikki
7) Ympäristön suojelu
8) Suomalaisuus
K15 Kuinka usein yleensä käytät internetiä?
vähintään kerran päivässä / melkein joka päivä / useita kertoja viikossa / noin kerran viikossa /
joitain kertoja kuukaudessa / noin kerran kuukaudessa tai harvemmin / en käytä internetiä
(Kysytään, jos käyttää edes joskus internetiä)
K16 Arvioi kuinka paljon vietät keskimäärin aikaa internetissä päivää kohden?
_______ tuntia _________ minuuttia
(Kysytään, jos käyttää edes joskus internetiä)
K17A Mitä seuraavista asioista olet tehnyt netissä? (kyllä / ei / en osaa sanoa)
1) julkaissut omia valokuvia (esim. IRC-galleriassa, Facebookissa, Kuvake-, Flickr –
palveluissa)
2) julkaissut omaa musiikkia, videoita tai vastaavaa (esim. youtubeen tai myspaceen)
3) tehnyt omia nettisivuja
4) ostanut netistä musiikkia
5) ladannut netistä ilmaiseksi tekijänoikeudella suojattua musiikkia
6) ladannut netistä ilmaiseksi muuta tekijänoikeudella suojattua materiaalia (kuten
elokuvia, pelejä tai ohjelmia)
(Kysytään niiden vaihtoehtojen kohdalla, joita vastaaja sanoo tekevänsä kysymyksessä K17A)
17B Kuinka usein? (Lähes päivittäin / viikoittain / kuukausittain / harvemmin / en osaa sanoa)
K18A Oletko kokeillut tai käyttänyt lisäravinteita parantaaksesi fysiikkaasi? (kyllä / ei / en osaa
sanoa)
(Kysytään, jos vastasi ”kyllä” kysymykseen K18A)
K18B Oletko käyttänyt viimeisen kuukauden aikana? (kyllä / ei / en osaa sanoa)
K19A Entä oletko kokeillut tai käyttänyt dopingia? (kyllä / ei / en osaa sanoa)
7

(Kysytään, jos vastasi ”kyllä” kysymykseen K19A)
K19B Oletko käyttänyt viimeisen kuukauden aikana? (kyllä / ei / en osaa sanoa)
(Kysytään, jos vastasi ”kyllä” kysymykseen K19A)
K19C Mitä seuraavista aineista olet kokeillut tai käyttänyt? (kyllä / ei / en osaa sanoa)
1) Anaboliset steroidit (kuten testosteroni)
2) Kasvuhormonit
3) Klenbuteroli
(Kysytään, jos vastasi ”kyllä” kysymykseen K18A tai K19A)
K20 Kuinka paljon seuraavat syyt ovat vaikuttaneet niiden kokeiluun tai käyttöön?
(4 = paljon, 3 = jonkin verran, 2 = vähän, 1 = ei lainkaan, 99 = en osaa sanoa)
1) Kilpaurheiluun liittyvä suorituskyvyn parantaminen
2) Muu suorituskyvyn parantaminen
3) Voiman hankkiminen
4) Ulkonäön kohentaminen
(Kysytään, jos vastasi ”kyllä” kysymykseen K19A)
K21 Millaiseksi arvioisit tietosi dopingaineisiin liittyvistä terveysriskeistä?
(5 = erittäin hyvät, 4, 3, 2, 1 = erittäin heikot, en osaa sanoa)
(Kysytään, jos vastasi ”kyllä” kysymykseen K19A)
K22Kuinka suuriksi arvioit dopingaineisiin liittyviä terveysriskejä?
(5 = erittäin suuria riskejä, 4, 3, 2, 1= ei lainkaan riskejä, 99= en osaa sanoa,)
K23A Onko sinulla lävistys tai lävistyksiä? (tarkennus: ei korvakoru, vaan nenä-, napa- kieli- tms.
lävistyksiä) (kyllä / ei / en osaa sanoa)
K23B Onko sinulla tatuointi tai tatuointeja? (kyllä / ei / en osaa sanoa)
(Kysytään, jos vastasi ”kyllä” kysymykseen K23B)
K24 Valitse parhaiten itseesi sopiva vaihtoehto asteikolla yhdestä viiteen siten, että…
1= Tatuoinnin ottaminen oli hetken mielijohde, 2, 3, 4, 5= Tatuoinnin ottaminen oli pitkän harkinnan
tulos
1 = Tatuointi on vain koriste 2, 3, 4, 5= Tatuoinnilla on jokin syvempi merkitys
1= Tatuoinnin ottajat ovat oman tien kulkijoita 2, 3, 4, 5= Tatuoinnin ottajat ovat massan mukana
menijöitä
(Kysytään, jos vastasi ”ei” kysymykseen K23B)
K25 Valitse parhaiten käsitystäsi vastaava vaihtoehto asteikolla yhdestä viiteen siten, että…
1= Tatuoinnin ottaminen on hetken mielijohde, 2, 3, 4, 5= Tatuoinnin ottaminen on pitkän
harkinnan tulos
1 = Tatuointi on vain koriste 2, 3, 4, 5= Tatuoinnilla on jokin syvempi merkitys
1= Tatuoinnin ottajat ovat oman tien kulkijoita 2, 3, 4, 5= Tatuoinnin ottajat ovat massan mukana
menijöitä
(Kysytään kaikilta)
K26, Kuinka paljon itse voit toteuttaa luovuutta seuraavissa paikoissa?
(4 = paljon,3 = jonkin verran, 2 = vähän, 1= ei lainkaan, 99=EOS)
‐ Nykyinen koulu- tai opiskelupaikkasi ( VAIN JOS T10 = 1, ELI OPISKELEE)
‐ Nykyinen työsi (VAIN JOS T12 = 1, ELI ON TÖISSÄ)
‐ Harrastuksesi
‐ Koti
‐ Kavereiden seura
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‐
‐

Arki
Ostaminen ja kuluttaminen

(Kysytään kaikilta)
K27 Lopuksi kysyisin vielä, näkemystäsi siitä, miten nuorten luovuutta voisi parhaiten tukea? (avoin
kysymys)
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